
Ministério dasCidades analisa proposta que reduz alíquota
de PIS e Cofins de empresas do setor que, em contrapartida,
deverão elevaros investimentos em infraestrutura. ➥ P12

Em debate na Universidade de Miami, percebi que existe uma
grande confusão entre globalização e internacionalização. Mes-
mo para experientes observadores das relações internacionais e
do mercado financeiro. Muitos confundem globalização com flu-
xo de investimentos e abertura da economia. Creem que se me-
de uma economia globalizada por tais vetores. Deixam de consi-
derar que globalização é, sobretudo, a intensificação das rela-
ções sociais além das fronteiras geográficas. O que envolve não
apenas economia, mas pessoas, hábitos, costumes e culturas.

A globalização representa muito mais do que investimentos di-
retos e especulativos em determinado país. Até mesmo porque
tais investimentos podem não significar que o país seja verdadei-
ramente globalizado. O Brasil é, no campo da globalização, para-
doxal. Altamente globalizado, mas com uma economia pouco in-
ternacionalizada. É evidente que os aspectos econômicos da glo-
balização aprofundaram a inserção - antes incipiente do Brasil -
nas relações econômicas mundiais.

Vamos considerar, para efeito de nossos argumentos, o proces-
so de abertura de nossa economia a partir do final dos anos 80.
Basicamente, três aspectos foram tratados. No mercado de capi-
tais, já no governo Sarney (1985-1990), ocorreram alguns movi-
mentos com a edição da Resolução do CMN nº 1.289/87 e seus
anexos. Collor aprofundou tais movimentos. O segundo aspecto
refere-se à redução das barreiras tarifárias. O terceiro, ao estímu-
lo maior ao investimento estrangeiro, seja direto, no setor priva-
do, seja na aquisição de empresas estatais.

Em 1990, o Brasil recebeu US$ 4,4 bilhões em investimentos di-
retos estrangeiros. Em 2000, chegamos a US$ 32,8 bilhões. Em
2006, o montante superou US$ 18 bilhões. Em 2010, foram US$
48,5 bilhões. Este ano, os investimentos estrangeiros diretos no
Brasil já acumulam US$ 50,5 bilhões de janeiro a setembro, o
maior valor para o período desde 1947, segundo o Banco Central.

Em 2005, de acordo com pesquisa de Gustavo Franco na base de
dados do BC, cerca de 34% do PIB era composto por empresas com
algum tipo de participação estrangeira em sua composição acioná-
ria. Já 25% do PIB eram constituídos por empresas com capital ma-
joritariamente estrangeiro. Embora os números sejam extraordiná-
rios, o Brasil continua sendo um país pouco internacionalizado. Nos-
so comércio internacional representa menos de 3% do comércio
mundial. O impacto do comércio exterior no PIB é inferior a 20%.

Apesar da relevância das empresas multinacionais no Brasil, seu
papel na economia não é central. Ainda viajamos pouco para o exte-
rior e recebemos poucos turistas, em comparação a outros destinos.

Paradoxalmente à baixa internacionalização do país, que apenas
recentemente se descobriu sul-americano, somos um país alta-
mente globalizado no que tange à cultura e às comunicações. So-
mos o quinto país em termos de acesso à internet, com mais de 80
milhões de usuários. O Brasil tem mais celulares do que habitantes.

Na esteira das comunicações, nossos costumes e hábitos são
influenciados pelos modismos e tendências de fora. Na prática,
ainda estamos na adolescência da globalização e na infância da
internacionalização de nosso país. ■

Saneamentopodeter isençãodeatéR$2bi

Tradicional fabricante de móveis de cozinha,empresa quer fortalecer
presença em mobiliário residencial e ampliar o número de franquias,
de acordo com diretor financeiro Alberto Chulam . ➥ P24

Ex-vice-presidentetentará
unirgruposdeoposiçãonaSíria

Um novo grupo de oposição da Síria apoiado pelo
ex-vice-presidente de Bashar al-Assad,
Abdul-Halim Khaddam, informou que pretende
unificar as várias vertentes de oposição e usar
“todos os meios” para derrubar o líder sírio. O
Comitê Nacional de Apoio à Revolução Síria foi
oficializado em Paris com 65 membros
fundadores, incluindo advogados, empresários e
médicos, bem como Khaddam, que serviu Assad e
seu pai, Hafez al-Assad, por quase 30 anos. O
grupo, que vai fazer contato com outros grupos,
como o Conselho Nacional Sírio (CNS), disse que
tinha ficado frustrado com a incapacidade da
oposição de se unir.

Avanço Murillo de Aragão
Cientista político e presidente da
Arko Advice Pesquisas

Abdul-Halim
Khaddam
Ex-vice-presidente
da Síria

Sharon Bialek
quarta mulher
a acusar
Herman Cain de
assédio sexual

Elginavançaemoutroscômodosdacasa

Pré-candidato republicanoé
alvodeacusaçãodeassédio

Uma quarta mulher acusou de abuso sexual o
pré-candidato republicano às eleições
presidenciais americanas Herman Cain,
tornando-se a primeira a acusá-lo publicamente,
durante coletiva de imprensa em Nova York.
Sharon Bialek denunciou que Cain quis obter
favores sexuais durante uma reunião em julho de
1997 em Washington, quando ela o contatou para
que a ajudasse a conseguir trabalho. Cain, que
alcançou o ex-governador de Massachusetts Mitt
Romney na liderança da batalha republicana,
insiste que é inocente das acusações.

A escolha do Brasil para sediar o quinto Centro
de Pesquisas Global da GE é citada por João
Geraldo Ferreira como uma prova da sua
confiança da empresa que preside no país.
“A tranquilidade com foi superada a crise
financeira de 2008 trouxe ainda mais segurança
para as empresas aqui instaladas”, justifica.

Qual a sua avaliação sobre o Brasil
nos últimos dois anos?
O Brasil é um país de economia próspera e
repleto de oportunidades para crescimento
em diferentes setores. A GE acredita no Brasil
há mais de 90 anos e hoje a empresa mantém
o compromisso com o seu crescimento
e seu desenvolvimento. O potencial do pais
e a tranquilidade com que superou a forte
crise financeira de 2008 trouxe ainda mais
segurança para as empresas aqui instaladas.
Em 2010, a GE anunciou que o Brasil havia
sido escolhido para sediar o quinto Centro
de Pesquisas Global da companhia,
alavancando o país como um polo
exportador de inovação e tecnologia.

Quais as prioridades do país
daqui para a frente?
O Brasil vive um momento próspero por
diferentes aspectos. Foi escolhido para sediar a
próxima Copa do Mundo e também os próximos
Jogos Olímpicos, o que acelera a modernização,
desenvolvimento e melhoria da infraestrutura do
país. Também venceu a última crise financeira
sem prejuízos. Com os olhos voltados para a
economia brasileira, o mercado está aquecido
e proporciona oportunidades para diversos
profissionais. E, diante deste cenário,
a qualificação da mão de obra surge como
uma das principais preocupações para suprir
a necessidade de novos postos de trabalho,
que sustentarão o crescimento do país.

Qual a sua sugestão para
enfrentar esse desafio?
No ano passado, a GE recebeu da APEX o prêmio
de empresa que mais investe no Brasil.
E, além de investir em negócios, também investe
em pessoal. Anualmente, aplica US$ 1 bilhão para
desenvolvimento de seus colaboradores
globalmente. Para ampliar seu compromisso com
o Brasil, a empresa instalará aqui o seu primeiro
Centro de Qualificação Global, uma universidade
corporativa voltada ao treinamento e qualificação
de funcionários, clientes, parceiros e
fornecedores. Esse Centro ficará junto com
o Centro de Pesquisas Global da GE na Ilha
do Fundão, no Rio de Janeiro. O Centro de
Qualificação Global será uma ótima oportunidade
para profissionais da América Latina se juntarem
aos experientes líderes da indústria, universidades
e governo, para compartilhar melhores práticas.

John Thys/AFP
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Marcela Beltrão

Timothy A. Clary/AFP
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Marcio Bruno Oliveira

Global e internacional

Presidente da GE do Brasil
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Apesar da relevância das empresas
multinacionais no Brasil, seu
papel na economia não é central

“Aqualificaçãodamãodeobra
brasileiraémotivopreocupação”

Retrocesso

...JOÃO GERALDO FERREIRA
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 2.
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